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Os governos de Cuba e dos Esta-
dos Unidos retomarão em julho
as negociações sobre o fluxo de
pessoas entre os dois países. O
anúncio foi feito ontem, após

uma série de encontros técni-
cos entre emissários de Havana
e Washington. Segundo o De-
partamento de Estado, a medi-
da não representa uma mudan-
ça significativa na política ame-
ricana em relação à ilha. As ne-
gociações estavam paradas ha-
via dois anos.

“Seguir garantindo uma mi-
gração segura entre Cuba e os
Estados Unidos é consistente
com o nosso interesse de pro-
mover mais liberdades indivi-
duais e direitos humanos no

país”, disse uma fonte do Depar-
tamento de Estado.

“A delegação cubana conside-
rou satisfatório o desenvolvi-
mento das negociações e qualifi-
cou de proveitoso o intercâm-
bio”, informou em nota a chan-
celaria cubana. O encontro du-
rou dois dias e acabou ontem,
mas não foram divulgados mais
detalhes sobre ele.

Os diplomatas castristas res-
saltaram a necessidade de mu-
dar a política americana de em-
bargo econômico a Cuba, que

dura mais de cinco décadas. “A
delegação cubana ressaltou que
não será possível implementar
um serviço postal estável, de
qualidade e seguro até que não
se modifiquem os obstáculos
derivados do bloqueio”, diz a
nota.

As negociações, que ocorre-
ram em duas ocasiões durante
o governo de Bill Clinton
(1993-2001), foram suspensas
por George W. Bush em 2003.
Foram retomadas em 2009 por
Barack Obama, mas a prisão do

americano Alan Gross, em 2011,
fez com que elas fossem inter-
rompidas novamente. Na oca-
sião, Gross foi condenado a 15
anos de prisão por prover equi-
pamento de comunicação e co-
nexão a internet para dissiden-
tes cubanos.

O governo de Obama vincula
um avanço nas relações bilate-
rais à libertação de Gross. Cuba
quer incluir como contrapartida
a libertação de quatro agentes
de inteligência do país presos
nos EUA. A delegação cubana foi

chefiada pelo Chefe da Sessão
de Interesses de Cuba em Wa-
shington José Ramón Cabañas.
A equipe americana foi liderada
pela Diretora de Assuntos Inter-
nacionais dos Correios dos
EUA, Lea Emerson.

Em janeiro, o governo castris-
ta atenuou suas restrições a via-
gens internacionais de cuba-
nos. O relaxamento nas regras
migratórias beneficiou até mes-
mo dissidentes do regime, que
tinham dificuldades em obter
permissão para deixar o país, co-
mo foi o caso da blogueira e co-
lunista do Estado Yoani Sán-
chez, e de Berta Soler, líder das
Damas de Branco. / REUTERS

Afro-cubanosqueremigualdade
Ao decretar o fim do racismo após tomar o poder, Fidel estimulou a discriminação velada
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VISÃO
GLOBAL

FARRELL/ESTADÃO

3 dorms. • 1 suíte • 88 a 91m2* • 2 ou 3 vagas e depósito privativo

Maravilhoso Conjunto Aquático com Borda Infinita • 3 Quadras Recreativas • 2 Salões Gourmet • Fitness • 5 Salões para Festas

2 Estações Gourmet (Churrasqueira e Forno de Pizza) • Home Cinema • Brinquedoteca • Espaço Torcedor e muito mais

Uma vista linda do seu terraço e a sala mais
ampla da categoria, com um clube maravilhoso
a seus pés. Precisa dizer algo mais?

LANÇAMENTO DA 2ª FASE

VISITE DECORADO:

Av. Francisco de Paula
Quintanilha Ribeiro, 400
(a 450m do Metrô Jabaquara)

Informações: 11 5012.8033
5terresaopaulo.com.brPerspectiva artística do Living

A EMPRESA JEQUITIBÁ  EMPRS. IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. TEM EM SEU CONTRATO SOCIAL A SERGUS 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. COMO SÓCIA - SERGUS.COM. BR - O PROJETO ARQUITETÔNICO ENCONTRA-
SE APROVADO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO PELO ALVARÁ DE APROVAÇÃO E EXECUÇÃO 
DE EDIFICAÇÃO NOVA Nº 2011/38603-00 EM 21.09.2011. INC. REG. SOB R 02 NA MATRÍCULA Nº 170.178 NO 
8º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP EM 29.05.2012. INTERMEDIAÇÃO: 
TRIUMPHO - (11) 3170-7700 - AV. PAULISTA, 1293, 20° ANDAR - SÃO PAULO/SP. CRECI 10.091-J.  
CENTRAL DE ATEND IMENTO ABYARA BROKERS: AV. REPÚBLICA DO LÍBANO, 1.110 I B IRAPUERA
SÃO PAULO SP - CEP 04502-001 - CRECI: 20.363-J - TEL.: (11) 3888-9200 - WWW.ABYARA.COM.BR.
DIARIAMENTE ATÉ ÀS 21H. SERGUS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. ALAMEDA JURUÁ, 477 - ALPHAVILLE
BARUERI/SP - (11) 4688-7300. AS ÁREAS COMUNS SERÃO ENTREGUES EQUIPADAS E DECORADAS CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO. (*)INCLUI A ÁREA DO DEPÓSITO PRIVATIVO. (**)PREÇO À VISTA VÁLIDO
PARA AS UNIDADES 23 E 24 DOS EDIFÍCIOS CAMPIGLIA E RIOMAGGIORE, TABELA DE ABRIL/13,
PODENDO SER ALTERADO A QUALQUER TEMPO SEM AVISO PRÉVIO. 

Realização:Participação:Financiamento:

Intermediação:

CR
EC

I: 
10

.0
91

-J

triumpho.com.br abyara.com.br

Diálogo começa em
julho, após conversas
bem-sucedidas entre
delegações de
Havana e Washington

H á mais de meio século, Fi-
del decretou a eliminação
do racismo, disse Leonar-

do Calvo Cárdenas. Mas “isso ape-
nas tornou o problema mais pro-
fundo e mais complexo”, comple-
tou.

Cárdenas faz parte do grupo dos
afro-cubanos que constituem a me-
tade da população de Cuba, mas es-
tão sub-representados na lideran-
ça política do país, na mídia e na
nascente classe empresarial. Cár-
denas nem sempre esteve do lado
de fora. “Fui diretor do Museu Le-
nin”, disse-me em visita a Washing-
ton este mês. Seus dias no museu
Lenin tiveram um fim abrupto em
1991, quando ele e seu amigo Ma-

nuel Cuesta Morúa, historiador do
museu Casa de África, perderam o em-
prego depois de criticar a falta de de-
mocracia. Eles criaram uma organiza-
ção socialista democrática que o regi-
me rotineiramente hostiliza, mas, o
que é atípico, não baniu. “Fomos o
primeiro movimento político alterna-
tivo que publicamente se opôs ao em-
bargo dos EUA”, disse Cuesta Morúa,
que acompanhou Cárdenas em sua vi-
sita. “Fica mais difícil para o governo
cubano nos tratar da mesma maneira
que trata outros dissidentes.”

Em 2009, os dois se juntaram a ou-
tros ativistas e formaram o Comitê de
Cidadãos pela Integração Racial. “A
população afro-cubana está estagna-
da, na base da pirâmide social”, disse
Juan Antonio Madrazo Luna, coorde-
nador nacional do comitê. “Cuba tra-
dicionalmente tem uma mão de obra
racialmente estratificada. E, apesar
da retórica igualitária do governo, os
descendentes africanos continuam

excluídos dos trabalhos mais promis-
sores”, acrescentou Cárdenas.

Nenhum dos representantes do co-
mitê acusa o governo Castro de ampa-
rar esse preconceito racial. O proble-
ma dos irmãos Castro e do Partido
Comunista é que um movimento inde-
pendente que luta pela igualdade de
raças é uma negação enérgica da ideia
de que, depois de mais de 50 anos no
poder, o comunismo produziu uma
igualdade. Outro problema para o par-
tido é que um movimento indepen-
dente não está sob seu controle. Para
os afro-cubanos, o caminho para a
igualdade está bloqueado pela repres-
são da sociedade civil pelo partido.

Nos últimos anos, as dificuldades
econômicas de Cuba tornaram as divi-
sões raciais mais visíveis. Mas “o go-
verno não empreende uma campanha
pública antirracismo”, disse Madra-
zo, porque isso exigiria reconhecer a
persistência do racismo. O grupo de-
fende não só a igualdade racial. Tem

uma divisão dedicada a gays e lésbicas
e concede prêmios anuais para defen-
sores de direitos humanos e do plura-
lismo.

É claro que num período mais re-
pressivo os líderes do movimento es-
tariam definhando na prisão e suas
atividades seriam realizadas clandes-
tinamente, se possível. “Quando reali-
zamos fóruns públicos, com frequên-
cia somos presos”, disse Cuesta
Morúa. “Mas depois somos liberados.

As táticas de repressão mudaram.
Longos períodos de prisão não en-
fraqueceram o movimento pelos di-
reitos humanos, o fortaleceram.”

Os líderes do comitê não têm ilu-
sões de que a queda do regime e a
instituição de um governo demo-
crático eliminarão a estratificação
racial. “A existência de múltiplos
partidos políticos garante a demo-
cratização do Estado. Mas não a de-
mocratização da sociedade”, disse.

Entretanto, são enfáticos no sen-
tido de que Cuba só se tornará mais
igualitária quando for um país radi-
calmente mais democrático. Cues-
ta Moruá diz-se surpreso com o fa-
to de que pessoas da esquerda ame-
ricana que marcharam ao lado de
Martin Luther King Jr, ou se identi-
ficaram com ele, hoje apoiam um
regime cubano que jamais permiti-
ria manifestações similares. “Exis-
tem cubanos esquecidos, cubanos
invisíveis, muitos afro-cubanos,
muitos não. Eles não vivem na uto-
pia que alguns americanos ainda
imaginam. Eles vivem em Cuba”. /
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. A17.




